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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
 
Pregão Eletrônico n.º 36-2016-05-03 – Cobra Tecnolo gia S.A. (BB Tecnologia e 
Serviços (BBTS), empresa de Tecnologia da Informaçã o brasileira que 
atualmente pertence ao conglomerado Banco do Brasil  S.A.). 
 
 
Impugnante: Telefônica DATA S/A. 
 
 
Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) da Cobra Tecnologia S.A ./RJ, 
 
 
 
 

TELEFÔNICA DATA S/A  matriz inscrita no CNPJ sob o nº 
04.027.547/0036-61, sediada na Avenida Tamboré, 341 - Parte, CEP 06460-000, 
Alphaville, Barueri/SP, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, com 
sustentação no §2.° do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/1993 - aplicável por força 
do artigo 9.º da Lei Federal n.º 10.520/2002, pelos fundamentos demonstrados nesta 
peça. 
 
I - TEMPESTIVIDADE. 

 
Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado 

que a sessão pública eletrônica está prevista para 28.07.2016, tendo sido, portanto, 
cumprido o prazo pretérito de 02 (dois) dias úteis previsto no artigo 41, §2.º da Lei 
Federal n.º 8.666/1993, bem como no item 12, subitem 12.1 do Edital do Pregão em 
comento. 
 
II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 
  O Pregão Eletrônico em referência tem por objeto o registro de preços 
para eventual futura “aquisição de lote de equipamentos para rede de acesso e lote 
para rede e segurança Data Center, com a finalidade de compor a nova rede BB 
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Tecnologia e Serviços, visando prover serviços ao Banco do Brasil, empresas do 
conglomerado e clientes internos, seguindo o padrão e tecnologias definidos para 
rede de voz e dados”. 
 

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato 
convocatório, quer por discreparem do rito estabelecido na Lei Federal n.º 
8.666/1993 (com alterações posteriores) e na Lei Federal n.º 10.520/2002, quer por 
restringirem a competitividade, condição esta essencial para a validade de qualquer 
procedimento licitatório. 

 
Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, 

facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se 
interpretações equivocadas. 

 
Oito são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
 
01. OBJETO QUE ENVOLVE SOLUÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE  TÉCNICA. 
INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 
BEM COMO A SUBCONTRATAÇÃO DE PARCELA DO OBJETO LICI TADO. 

 
O objeto do presente instrumento consiste no registro de preços para 

eventual futura aquisição de lotes de equipamentos para rede de acesso e para rede 
e segurança do ‘Data Center’ abrigado nas dependências do órgão licitador, bem 
como para prestação dos serviços de assistência, manutenção e suporte técnico dos 
lotes em disputa (registro em ata). 
 

Ocorre que para o fornecimento dos equipamentos descritos nos lotes 
em disputa são necessários empreendimentos, estudos, mapeamentos, dentre 
outros serviços que não são estritamente vinculados entre si - como exemplo cita-se 
o próprio serviço de suporte técnico -, sendo geralmente oferecidos por empresas 
distintas, de modo que é perfeitamente possível a concorrência e a sua contratação 
por meio do consórcio de empresas e da subcontratação de parcela do objeto 
licitado. 
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Todavia, o instrumento convocatório, no item 9, subitem 9.3, alíneas ‘e’ 
e ‘g’ do Edital, prevê a expressa proibição à contratação de empresas reunidas em 
consórcio, bem como a subcontratação  de parcela do objeto licitado. Veja-se, 
pois: 
 

9.3. Não poderão participar do presente Pregão, empresas que estejam enquadradas 
nos seguintes casos: 
(...). 
e) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
(...). 
g) Não será admitida a subcontratação. 

 
A possibilidade de subcontratação de parcela do objeto e da reunião de 

empresas em consórcio decorre diretamente do princípio da isonomia  (artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil), consubstanciado na 
possibilidade de ampla competição entre as empresas existentes no mercado e na 
igualdade de condições de acesso  às contratações realizadas com recursos 
públicos.  
 

No entanto, não tendo sido demonstrada a necessidade técnica e 
econômica do fornecimento do objeto por meio de uma única empresa sem a 
possibilidade de subcontratação e consórcio, observa-se a imposição de uma 
restrição injustificada à competitividade , considerada a manifesta limitação à 
participação de qualquer empresa que tenha autorização da Agência Reguladora ou 
órgão competente para fornecer os materiais/equipamentos solicitados bem como 
prestar somente um dos tipos de serviço previstos em ato convocatório ou não 
disponha de acervo técnico para atender às exigências de um dos itens que 
compõem a solução técnico-operacional para prestação o objeto do pregão 
epigrafado.  

 
Neste contexto, verifica-se ferimento direto ao artigo 3.º, §1.º, inciso I 

da Lei Federal n.º 8.666/1993, que determina o seguinte: 
 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 
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§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos d e convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o  seu caráter competitivo , 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 
8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). (grifo 
nosso). 

 
Ora, é sabido que a competição é o principal fator que determina a 

redução de preços nas licitações, permitindo a seleção da melhor proposta para a 
Administração.  

 
Desta forma, é forçosa a possibilidade de participação das empresas 

reunidas em forma de consórcio como também através da subcontratação de parte 
do objeto licitado, não só para alcançar o menor preço para cada “parcela” da 
solução que compõe a demanda do órgão licitador, notadamente no que concerne 
aos serviços de assistência, manutenção e suporte técnico, como também para se 
garantir a transparência, a objetividade do julgamento das propostas e, 
principalmente, a competitividade. 

 
Ante o exposto, requer que seja admitido o consórcio de empresas 

e subcontratação de parcela do objeto em disputa (a mbas de maneira clara e 
coerente consonante disposições elencadas nos artig os 33 e 72 da Lei Federal 
n.º 8.666/1993), conforme as condições técnicas específicas que a solução exige 
para regular disponibilização dos equipamentos e prestação dos serviços atrelados a 
tal fornecimento. 

 
Por fim, sob o enfoque da subcontratação,  a empresa ora 

impugnante, diante da complexidade técnica que envolve a solução em demanda e 
com vistas a promover maior participação das empresas interessadas em concorrer 
ao certame, sugere a adoção do seguinte: 
 

“I. Poderá ser admitida a subcontratação parcial do objeto, em percentual limitado a 
25% (vinte e cinco por cento), exclusivamente mediante autorização prévia e 
expressa por escrito da CONTRATANTE. 
II. Caberá à CONTRATANTE verificar se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificação técnica necessários para execução do objeto, bem como a necessária 
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comprovação pela CONTRATADA da regularidade fiscal e trabalhista da empresa 
subcontratada. 
III. Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral 
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação”. 

 
02. ESCLARECIMENTO QUANTO A POSSIBILIDADE DE PARTIC IPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR TE PARA 
OS LOTES 2 E 4 EM DISPUTA 

 
O ato convocatório, no item 9, subitem 9.1.1 do Edital determina que “A 

participação nos LOTES 2 e 4 é exclusiva à Microempresas - ME e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme previsto no art. 48, inciso III da Lei Complementar 
123/2006”. 

 
Isto posto compete ressaltar que tal estruturação editalícia, em primeira 

análise, acompanha norma infraconstitucional, afinal licitações cujo objeto 
demandado apure valor estimado em até R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais poderão 
contemplar a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme preleção sustentada nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar n.º 
123/2006 (Estatuto da Nacional Micro e Pequena Empresa), a saber: 

 
Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal 
e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier 
legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais 
favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação 
federal.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
 
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública:        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
I - deverá realizar processo licitatório destinado excl usivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte nos it ens de contratação cujo 
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ;        (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014). (grifo nosso). 
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Ocorre que em uma análise mais atenta aos aspectos técnicos e 
operacionais de implementação da solução proposta, observa-se que tal premissa é, 
no entanto, inviável, pois centraliza os serviços objeto de contratação, 
impossibilitando a participação ampla no certame de outras empresas que 
fatalmente promovem a garantia de competição extensiva para os lotes em disputa. 

 
Destaca-se inicialmente que o objeto do edital refere-se ao 

fornecimento de equipamentos e solução de suporte técnicos de alta complexidade, 
sendo notório que provavelmente nenhuma empresa de pequeno porte ou 
microempresa esteja apta ao fornecimento deste materiais e à prestação dos 
serviços correlatos. Tal assertiva restringe notoriamente a competitividade, indo 
inclusive de encontro ao disposto no art. 49, inc. II da Lei Complementar n.º 
123/2006: 

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
(...). 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;” 
 
Ademais, não há qualquer objeção quanto a permissão ampla da  

participação das empresas no certame,  o que garantirá, inclusive, a 
economicidade do processo visto que terão outras propostas e preços na disputa.  

 
Destarte, a lei já assegura o direito de preferencia da contratação 

microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos dos art. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 (com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 
147, de 2014), desta feita, não há motivos para a exclusividade visto o direito  de 
preferencia mencionado. 

 
Assim, sendo, requer-se seja alterado o ato convocatório com a devida 

supressão de previsões que indiquem a possibilidade de participação, tão somente, 
de microempresas e empresas de pequeno para os lotes 2 e 4 que compõem o 
objeto do certame. 
03. PRAZO EXÍGUO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVI ÇOS 
ADJUDICADOS. 
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O item 3, subitem 3.2 do Anexo I – Especificação Técnica/Projeto 
Básico; item 3, subitem 3.1 do Anexo VI – Proposta Econômica e cláusula 3, 
subcláusula 3.3 do Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços estabelecem 
que a operadora contratada deverá em até 40 (quarenta) dias, contados da data de 
solicitação formalizada pelo órgão contratante, efetuar o fornecimento dos produtos 
demandados. 
 

Todavia, tal prazo é INSUFICIENTE para fornecimento dos 
equipamentos, implementação do circuito bem como in ício efetivo da 
prestação dos serviços atrelados à solução técnica demandada. 

 
Em relação à instalação, cumpre informar que esta é complexa e 

requer mão-de-obra especializada e lapso temporal para avaliar as condições do 
local e implantar o sistema para pleno funcionamento dos serviços, mesmo porque a 
disponibilização da infraestrutura devida à adequada ao fornecimento dos bens e 
prestação dos serviços afetos implica na obtenção de autorizações indispensáveis à 
solução técnica junto aos órgãos do poder público e concessionárias como também 
na importação de alguns dos equipamentos solicitados para consecução do projeto. 
 

Ainda em relação aos materiais, a entrega destes - mesmo em 
disponibilidade imediata - depende de um prazo razoável para cumprimento dos 
rituais internos da operadora, tais como: solicitação junto ao fornecedor, expedição 
da ordem de entrega, verificação do estoque, emissão da nota fiscal do produto, 
frete para o Município do Rio de Janeiro, dentre outros.  

 
Apenas após tais trâmites é possível a entrega efetiva dos 

equipamentos e início da prestação dos serviços, sendo, portanto, inviável que as 
diligências destacadas possam ser cumpridas no exíguo prazo de 40 (quarenta) 
dias. 
 

Assim, o prejuízo para do órgão licitador em se manter este curto prazo 
para entrega dos materiais, implementação do circuito e início da prestação dos 
serviços de assistência, manutenção e suporte técnico é notório, dado que 
inviabilizaria a participação das concorrentes, em função de não ser possível cumprir 
o lapso de tempo indicado no ato de convocação. 

Sob outro prisma, o aumento deste prazo não acarretará qualquer ônus 
à Cobra Tecnologia S.A., sugerindo-se o prazo de 60 (sessenta) dias após 
formalização de solicitação de entrega,  suficiente para suprir a necessidade 
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administrativa e adequada à possibilidade de cumprimento por parte da futura 
contratada. 
 

Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de entrega dos 
equipamentos, implementação do circuito e início da prestação dos serviços 
relacionados induz a aplicação das penalidades contratuais, situação esta que 
determinaria a opção da operadora por sequer participar da licitação, com restrição 
da competitividade em função deste fato.  

 
Tal restrição à competitividade é absolutamente ilegal, com ferimento 

direto ao artigo 3.º, §1.º, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/9193, já transcrito nesta 
peça. 
 
04. MODO RESTRITO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREV ISÃO DE 
COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DO C ORPO 
TÉCNICO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. RESTRIÇÃO À 
COMPETITIVIDADE. ILEGALIDADE. 
 

A licitação constitui um procedimento que se destina precipuamente, 
nos termos do artigo 3.º da Lei Federal n.º 8.666/1993, a estabelecer a observância 
do princípio da isonomia entre os potenciais fornecedores e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração. 

 
Tais objetivos não podem ser considerados isoladamente, devendo 

ambos se interpenetrarem para configurar uma proposta administrativa adequada a 
tais pressupostos. 
 

Neste contexto, o item 8, subitem 8.3 do Anexo I – Especificação 
Técnica/Projeto Básico determina: 
 

8.3. No acionamento da ARP é preciso que a PROPONENTE possua as seguintes 
especializações e certificações do corpo técnico: 
8.3.1. Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization; 
8.3.2. Advanced Security Architecture Specialization; 
8.3.3. Advanced Data Center Architecture Specialization; 
8.3.4. Cisco Certified Network Associate (CCNA); 
8.3.5. Cisco Certified Network Professional (CCNP); 
8.3.6. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). 
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Ocorre que devido à complexidade técnica que envolve toda solução 
relacionada no projeto básico, notadamente no que diz respeito ao acionamento do 
Address Resolution Protocol ou ARP, as empresas do segmento, dentre as quais a 
ora impugnante, não possuem em seu corpo técnico funcionários com a capacitação 
plena exigida nos dispositivos editalícios supratranscritos. 

 
Tal previsão do ato convocatório, portanto, restringe a competitividade, 

com ferimento direto ao artigo 3.º, §1.º, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/1993, já 
reproduzido nesta peça impugnatória. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, em sintonia com o mencionado 

dispositivo, afasta a legitimidade de cláusulas que venham, de qualquer forma, 
restringir a competitividade ou a eventual disputa entre as empresas potencialmente 
aptas a preencher a necessidade administrativa:  

 
“(...) 15.Oportuno frisar que a referenciada Decisão nº 663/2002 - Plenário não 
adentrou no mérito de possíveis inconstitucionalidades materiais insculpidas no 
Decreto 2.745/98. Assim, como já deliberado por meio do Acórdão 1329/2003 - 
Plenário, esta Corte já alertou à Petrobras acerca das implicações do 
descumprimento de preceitos legais e constitucionais, ex vi do item 9.6 daquele 
decisum, a saber: 
9.6. alertar à Petrobrás que os procedimentos licitatórios  discricionários que não 
atenderem aos princípios constitucionais da publicidade, isonomia, igualdade, 
imparcialidade e implicarem restrição ao caráter competitivo , ao serem 
apreciados pelo Tribunal, poderão resultar em multas, responsabilidade solidária dos 
administradores por danos causados ao erário, anulação dos certames licitatórios e 
respectivos contratos, bem como o julgamento pela irregularidade das contas;(...)”.  
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Voto de Ministro Relator Ubiratan Aguiar- 
Acórdão 29/2004 - Plenário - Processo 011.173/2003-5 - Natureza: Embargos de 
Declaração). (grifo nosso). 

 
Neste contexto, sopesada a solicitação de participação de empresas 

reunidas em consórcio, bem como da subcontratação de parcela do objeto 
eventualmente contratado, a Telefônica DATA S.A. informa que as especializações 
e/ou certidões ora exigidas podem ser comprovadas a través de corpo técnico 
vinculado a empresas do mesmo grupo econômico, ou s eja, por meio de 
funcionários capacitados de organizações que estive rem sob a direção, 
controle ou administração da empresa vencedora do c ertame (liame - CNPJ).  

Requer-se, assim, seja mitigada a exigência  de certificados nos 
moldes indicados nos dispositivos editalícios supratranscritos, de forma a afastar a 
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restrição à competitividade que tal condição contratual apresenta ao certame, 
admitindo-se para tanto a comprovação de capacitaçã o operacional por meio 
de funcionários especializados de empresas pertence ntes a um mesmo grupo 
econômico.  
 
05. ESCLARECIMENTO ACERCA DA AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO 
DOS PREÇOS PARA TODALIDADE DE ITENS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO 
PROPOSTA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7.º, §2.º, INCISO II E  ARTIGO 40, §2.º, 
INCISO II DA LEI FEDERAL n.º 8.666/1993. 
 

Verifica-se que o instrumento convocatório - ver Anexo I – 
Especificação Técnica/Projeto Básico - dispõe de planilhas (LOTES 1 a 4) de perfil 
de tráfego, sem , contudo, apontar o orçamento estimado para a prestação do 
objeto demandado pela administração.   
 

Tal omissão constitui direta violação aos artigos 7.º §2.º, inciso II e 
artigo 40, §2.º, inciso II, todos da Lei Federal n.º 8.666/1993, aplicáveis por força do 
artigo 9.º da Lei Federal n.º 10.520/2002: 
 

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:  
(...). 
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
(...). 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos 
os seus custos unitários;  
Art. 40.  
(...). 
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:  
(...). 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;  

 
Pela previsão dos referidos artigos, portanto, toda licitação, inclusive 

de serviços, necessariamente possui como pressupost o de validade a 
existência de um orçamento estimado em planilha abe rta de composição de 
custos unitários. 
 

Tal planilha detalhada é essencial para que, no curso do certame, seja 
possível verificar eventual adequação dos preços propostos aos valores de 
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mercado, inclusive em relação a todos os componentes que repercutem na 
formação do preço final. 
 

Este juízo quanto aos preços ofertados (se são exequíveis ou estão 
dentro dos padrões de mercado) depende diretamente da informação contida na 
estimativa de custos, sendo essencial para a análise a ser realizada pelo Pregoeiro 
e sua equipe de apoio. 
 

A falta desta estimativa detalhada de custos para t odos os 
itens/serviços inviabiliza a avaliação quanto à com patibilidade dos preços 
ofertados (avaliação esta a ser realizada na sessão  pública do pregão 
epigrafado). Tal circunstância macula o julgamento a ser realizado e, 
consequentemente, todo o procedimento realizado. 
  

Deste modo, uma planilha detalhada de composição dos preços por 
itens ofertados é primordial para que a contratação possa ser efetivada 
corretamente, pela mesma lógica contida no artigo 40, §2.º, inciso II da Lei Federal 
n.º 8.666/1993 citado acima, não bastando a lacunosa disposição planilhada 
reproduzida em ato convocatório. 
 

Ainda que não se apresente uma planilha detalhada dos custos, é 
essencial, de qualquer forma, que seja apresentado o valor orçado para a íntegra 
do presente fornecimento de equipamento atrelado à prestação de serviço que 
se pretende licitar (montante estimando para contra tação da solução em 
demanda),  devendo, portanto, o instrumento convocatório ser aclarado e aditado 
quanto a tal disciplinamento. 
 
06. ESCLARECIMENTO QUANTO A UNIFICAÇÃO DE DOCUMENTO S 
RELATIVOS À PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA 
NACIONAL.  
 

O ato convocatório prevê no item 10, subitens 10.45.4 e 10.45.5 do 
Edital como Documentos para Habilitação de proponentes interessadas em 
concorrer ao certame (regularidade fiscal) e não cadastradas junto ao SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)1 - subitem 10.42 c/c 
subitem 10.45.7.1, ambos do Edital -, a exigência de apresentação apartada de 

                                            
1 Ou ainda na hipótese da documentação supra elencada estar vencida junto ao SICAF. 
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“prova de regularidade com a Fazenda Federal, (...) compreendendo a Certidão de 
Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa” e “prova de regularidade 
perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, mediante apresentação da 
CND – Certidão Negativa de Débito”. 
 

Destarte, a partir do dia 03/11/2014 iniciou-se a vigência da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, a qual dispõe acerca da 
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e, por conseguinte, 
acarretou na unificação das CNDs Federais.  

 
Nos termos do artigo 1º da referida Portaria, a prova de regularidade 

fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante a apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados, inclusive 
previdenciários. Com isso, os dois órgãos passarão a emitir conjuntamente uma 
única certidão relativa a todos os créditos tributá rios federais. 

 
Neste ponto, cumpre mencionar, ainda, que a certidão unificada é um 

documento expedido para a MATRIZ da Telefônica S.A, tendo sua regularidade 
estendida para suas filiais, que é o caso desta licitante, conforme legislação em 
vigor.  

 
Isto porque no momento da expedição da aludida certidão, tanto a 

regularidade da matriz, quanto das filiais são aferidas pelos órgãos emissores.  
 
 Desta feita, deve ser previsto em ato convocatório que para a 

comprovação da regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (de empresas 
cadastradas ou não no SICAF), basta a apresentação da certidão unificada 
conforme legislação vigente, que passou a incluir também a regularidade 
previdenciária (INSS).  
 
07. FALTA DE MINUTA DE CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 40, 
§2.°, INCISO III DA LEI FEDERAL n.º 8.666/1993 e AR TIGO 4.°, INCISO III DA LEI 
FEDERAL n.º 10.520/2002. 
 

O ato de convocação em referência não apresentou a minuta de 
contrato que regerá a futura contratação a ser efetivada, notadamente no que tange 
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à prestação dos serviços associados ao fornecimento dos materiais e componentes 
de informática, somente atendo-se à apresentação a ata de registro de preços. 

 
Neste contexto, houve descumprimento direto não apenas à previsão 

do artigo 4.°, inciso III da Lei Federal n.º 10.520/2002, como também ao artigo 40, 
§2.°, inciso III da Lei Federal n.º 8.666/1993, aplicável subsidiariamente por força do 
artigo 9.° da mencionada Lei Federal n.º 10.520/2002. 

 
Vejamos a redação dos citados artigos: 
 
Lei Federal n.º 10.520/2002: 
Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras 
(...)  
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, 
as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o 
caso ; (grifo nosso). 
 
Lei Federal n.º 8.666/1993: 
Art. 40.  (...) 
§2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 
(...) 
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administ ração e o licitante 
vencedor; (grifo nosso). 

 
Como a solução técnica, repita-se, envolve o fornecimento de 

equipamentos atrelados à prestação dos serviços de assistência, manutenção 
e suporte técnico,  não resta enquadrada, tal ocorrência, nas hipóteses em que é 
dispensável o termo de contrato, este, portanto, é obrigatório, devendo 
expressamente constar, como anexo ao edital, a minu ta de contrato 
respectiva,  motivo pelo qual deve ser acatado o presente destacamento. 
 
 
08. PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS. 
 

No que tange ao prazo de assinatura o item 14, subitem 14.2 do Edital 
determina: 

 
14.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da convocação, para assinar a Ata, sob pena de sofrer a penalidade de 
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suspensão temporária, conforme item 13 deste Edital. O prazo para assinar a Ata 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
PROPONENTE vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela Cobra Tecnologia. 

 
Todavia, tal prazo é exageradamente exíguo para que a ata de  

registro de preços possa ser assinada por qualquer operadora.  A exiguidade do 
prazo pode ser verificada pelo simples fato de que, repita-se, o trâmite interno de 
uma grande empresa - com o é também em relação à Cobra Tecnologia S.A. - 
depende de um prazo razoável para cumprimento dos rituais internos de assinatura 
dos responsáveis legais, até mesmo a presença física dos mesmos na empresa. 

 
Assim, o prejuízo para o órgão licitador em se manter este curto prazo 

de assinatura da ata é imenso, dado que inviabilizaria a participação das 
concorrentes, em função de não ser possível cumprir o lapso de tempo indicado no 
edital.  
 

Sob outro prisma, o aumento deste prazo de assinatura não acarretará 
qualquer ônus à sociedade de economia mista, sugerindo-se o prazo de 10 (dez) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período suficiente para que o registro de preços 
possa ser efetivado em prazo adequado à necessidade administrativa e permitindo 
que haja um tempo razoável para a assinatura do termo de ajuste respectivo. 
 

Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de assinatura do ajuste 
induz a aplicação das penalidades contratuais, inclusive bastante drásticas, 
conforme elucidado no item 13, subitem 13.1, alínea ‘a’ do Edital, bem como em 
demais disposições editalícias relativas às penalidades aplicáveis à “espécie”, 
situação esta que determinaria a opção da operadora por sequer participar da 
licitação, com restrição da competitividade em função deste fato.  

 
Ademais deve ser suprimido do ato convocatório qualquer indicativo 

afeto à previsão de comparecimento dos administradores e/ou responsáveis pela 
empresa adjudicatária ao local indicado pelo órgão para assinatura do termo 
correspondente, bastando tão somente o envio da documentação (ata) via e-mail 
para a operadora, que efetuará o cumprimento de tal diligência (análise, impressão e 
assinatura) e reenvio à sede da Cobra Tecnologia S.A. - modo esse eficaz, coeso e 
dinâmico ao cumprimento dessa prerrogativa de enlace contratual. 
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Por fim reiteram-se os fundamentos sobrepostos de modo a 
expressamente comportar prazo análogo para celebraç ão do termo de contrato  
de deverá constar como minuta em anexo do edital (fundamento 07 desta peça 
impugnatória). 
 
IV - REQUERIMENTOS.  
 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta 
impugnação, com a correção necessária  do ato convocatório para que se afaste 
qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará. 
 

Tendo em vista que a sessão pública está designada para 28.07.2016, 
requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo  a esta impugnação, adiando-se a 
referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora apontados. Caso 
contrário, há o iminente risco de todo o ritual do artigo 4.º da Lei Federal n.º 
10.520/2002 ser considerado inválido, sustentados os equívocos no edital ora 
apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo 
avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

 
Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos ora 

invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de 
anulação por parte da autoridade competente para tanto. 

 
Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 
 

Rio de Janeiro/RJ, 25 de julho de 2016. 
 

TELEFÔNICA DATA S/A. 
 

 


